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Űrlap megnevezése

RI-0401

Polgári felhasználású robbanóanyag belföldi átadásának engedélyezése

A tájékoztató hatályos 2019.01.21-től.
Az eljáráshoz kapcsolódó jogszabályok:
1. Az általános közigazgatási rendtartásáról szóló 2016. évi CL. törvény
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.331240
2. A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről 121/2016.
(VI. 7.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet).
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195771.330652
3. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat-és hatásköréről szóló
329/2007.(XII.13.) Kormányrendelet.
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=112629.326988
4. A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.)
IRM rendelet. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110516.316679
5. A polgári célú robbanóanyagok szállításának és belföldi átadásának rendőrségi
engedélyezési eljárásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 33/2018.
(XII. 20.) BM rendelet (a továbbiakban: Díjrendelet)
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=211811.362308

Kérelem benyújtása
Polgári felhasználású robbanóanyag belföldi átadásának engedélyezése tárgyában benyújtott
kérelmet az illetékes megyei rendőr-főkapitányság részére kell továbbítani az RI-0401 ÁNYK
űrlap alkalmazásával. Amennyiben nem az aktuális űrlap kerül továbbításra, úgy az űrlap nem
benyújtottnak tekintendő, erről az ügyfelet automatikus hibaüzenettel értesíti a Rendőrség
iratkezelő rendszere.
Az engedélykérelem tartalmi elemeit és a mellékleteit a Rendelet határozza meg.
A kérelemhez csatolandó mellékletek:
a) a közlekedési alágazatnak megfelelően az ADR, RID, ADN 1.10 fejezete szerinti
Közbiztonsági Terv;

b) a robbanóanyag átadójának arra vonatkozó igazolását, hogy jogosult polgári robbantási
tevékenység végzésére vagy polgári robbanóanyag forgalmazására.
Eljárási költség
Az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat a Díjrendelet 1. mellékletében
meghatározott, az ügyben eljáró rendőr-főkapitányság számlaszámára kell teljesíteni. Az
engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja 16 000 Ft, amely minden esetben fizetendő.
Az igazgatási szolgáltatási díj, az ügyszámra való hivatkozás mellett átutalással vagy az
Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) felhasználásával történő internetes
bankkártyás fizetéssel (VPOS) teljesíthető.
Átutalás esetében, a közlemény rovatban fel kell tüntetni az automatikus iktatást követően
visszakapott iktatószámot, amely az alábbi pozíciókból álló ügyszám:
X X X X X - X X X /X X X/ X X X X. robb. (pl.: 19000-143/122/2019. robb.)
Kérelem feldolgozása
Amennyiben a kérelem feldolgozása során megállapításra kerül, hogy az arra jogosult ügyfél a
hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósághoz hiánytalanul nyújtotta be a kérelmet és az
engedélyezés törvényi feltételei fenn állnak a hatóság sommás eljárásban dönt. Az
elektronikusan hitelesített és kiadmányozott döntést a Rendőrség a kérelmet benyújtó ügyfélnek
megküldi. Az eljárás során a személyes megjelenés szükségtelen.
A hiányosan benyújtott kérelem esetében hiánypótlásnak van helye, ezen eljárásban kizárólag
egyszeri hiánypótlásnak van helye. Amennyiben az ügyfél a hiánypótlásnak nem tesz eleget a
hatóság az eljárást megszünteti vagy a kérelmet elutasítja. Az eljárás megszüntetése vagy a
kérelem elutasítása esetében az igazgatási szolgáltatási díj visszautalásának nincs helye.
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